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  כסף ליצור

  

  1יום 
  

  אז אנחנו ביום הראשון של ליצור כסף. 
אנחנו חייבות להבין לאן ולפני שאנחנו יוצאות לכל דרך, לכל מסע, בכל תהליך שאי פעם נעשה, 

שיהיו עצירות לא מתוכננות, ופתאום יתחשק הדרך יכולה להיות פתלתלה, ויכול להיות  אנחנו הולכות.
  תמיד חשוב שנבין, אפילו בכיוון כללי, לאן אנחנו הולכות. -לנו איזה ארטיק. אבל תמיד

  ולכן היום אנחנו הולכות לקבוע לעצמנו מטרות. 
  המטרות יהיו גם מטרות פנימיות, מהותיות, רוחניות, רגשיות,

וכסף אנחנו סופרים עם ,אנו בתכלס לעשות כסףוגם מטרות ממש עם מספרים ותאריכים, כי ב
מספרים, וחשוב לי מאוד שבתהליך הזה אנחנו ניגע גם במהותי וגם ברוחני, אבל גם בפיננסי 

  והמספרי, כי בשביל זה באנו לפה. נכון? 
  

אז אני רוצה להזמין אותך היום לשאול את עצמך כמה שאלות. ובהחלט זה הזמן אם את לא פתחת 
ת, לעשות שנייה פאוז, להביא את המחברת, לפתוח אותה ולרשום את השאלות, כדי עדיין מחבר

  שתוכלי לענות עליהן בנחת. 
  

  השאלה הראשונה היא "למה עכשיו?". 
למה דווקא עכשיו בחרתי לקנות את הקורס הזה? או אם כבר קנית אותו לפני כמה זמן ואת עושה 

  רתי לחזור אליו?". ואותו בפעם השלישית. אז "למה דווקא עכשיו בח
אני רוצה לכוון אותך עם השאלה הזאת לא לחשוב על מה הביא אותך דווקא עכשיו לקנות, או מה 

למה דווקא עכשיו אני חושבת שיש לי קרה בחיים שלך שגרם לך דווקא עכשיו לחזור אל הקורס, אלא 
אני רואה היום שאפשרי מה מה בעתיד אני רואה עכשיו שלא ראיתי לפני כמה ימים?  צ'אנס להצליח?

או מה אני מאמינה היום או מרגישה היום שאפשרי עבורי, שלא ראיתי לפני שבועיים, או לפני  עבורי?
  חודש? 

  מה השתנה עכשיו בי שמאפשר לי עתיד חדש? 
  

  השאלה השנייה היא "מי אני רוצה להיות?"
ולה להשתמש פה במילים. אני קודם כל, באופן כללי. מי הבן אדם שאני רוצה לגדול להיות? את יכ

אוהבת להשתמש בהוויות, כמו רגועה, שמחה, שלווה, מעניקה. תבחרי את המילים שלך. את יכולה 
לבחור שלוש עד חמש מילים שיתארו את הבן אדם שאת רוצה לגדול להיות. וכשאני מדברת על הבן 

צורה של סביבה שיש לך. אדם שאת רוצה לגדול להיות זה בעסק, עם המשפחה, עם החברים, עם כל 
  עם הטבע. 

  
  השאלה הבאה היא "מי אני רוצה לגדול להיות עם כסף? או מול הכסף?"

  מי אני רוצה לגדול להיות ברמה הפיננסית? ושוב, אנחנו עוד לא מדברות על מספרים. 
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ת אנחנו מדברים על איזו שהיא מהות פנימית, רגשית, רוחנית, שאנחנו מתעסקות עם כסף, מסתכלו
  על כסף, מקבלות כסף, נותנות כסף. כל הסיפור הפיננסי שלך, מי הבן אדם שאת רוצה להיות בתוכו? 

  
  הימים האלה?" 30השאלה הבאה היא "מה אני רוצה שישתנה בחיי בתום 

  פה אני מזמינה אותך לחשוב מה נראה לך הגיוני ולמתוח את זה טיפה. 
יום זה משהו  30-יכול להיות שמיליון שקלים בשקלים בחודש, אז  5,000אם את מרוויחה היום 

  שהראש והגוף שלך בכלל לא יכולים לקלוט. אני לא אומרת שזה לא אפשרי, זה בהחלט אפשרי. 
  מאד חשוב לקבל באהבה ובהבנה את יכולת ההכלה שלנו כרגע. -אבל מאד

רגלת אליו עכשיו, , זה לא משנה, זה מה שאת מו15שקלים בחודש, או  5,000כי אם היום את מרוויחה 
זה מה שאת יכולה להכיל כרגע, ולכן לא הייתי קופצת במכפלות גדולות מדי. הייתי מותחת את זה 

  קצת. 
ימים האלה, אבל את לא תוכלי  30-אנחנו לא פה לעשות קסם של בום וגמרנו. גם אם תזכי בלוטו ב

ר אליו שוב ושוב כדי ליצור אנחנו פה לתהליך שאת תוכלי לחזולהכיל את זה, לא עשינו בזה כלום. 
עם כמה שהייתי רוצה לעשות לך הוקוס פוקוס הדברים האלה  שינוי אמיתי ומהותי ועמוק בחיים שלך.

לוקחים זמן. תכבדי את עצמך, את הטבע שלך היום, את האמונות שלך היום, את מי שאת היום, ואל 
  וב מאד. תצפי מעצמך לקפוץ רחוק מדי. זה לא הוגן, וזה יכול בסוף לכא

  הימים האלה?  30אז מה אני רוצה שישתנה בחיי בתום 
  תחשבי מי שאת, ומי שאת יכולה לגדול להיות, ועוד טיפה מעבר. אלה המטרות המהותיות. 

  
  ועכשיו אני רוצה שאנחנו נעבור למטרות מספריות, מטרות מדויקות. 

כדי לקבוע מטרות מדויקות חשוב שהן יהיו מדידות. מדידות, זאת אומרת שנוכל ממש לראות. זה 
קרה או לא קרה. לעשות וי או לא וי. זה יכול להיות מדיד במספרים, זה יכול להיות מדיד בהתרחשות 

  משהו שהוא פחות מהותי ופחות רוחני, יותר תכלס.  זהאו לא התרחשות. 
ואנחנו רוצות לנסח אותה אז מטרה קונקרטית אמורה להיות מדידה, היא צריכה להיות הגיונית. 

בצורה חיובית. למשל, אם אני רוצה להגדיל את מעגל הלקוחות שלי החודש. אז להגדיל מעגל 
י עוד לקוחה אחת? לא בדיוק מה שהתכוונתי, אבל לקוחות זה לא מטרה מדידה, כי מה אם תבוא ל

  עדיין הגדלתי את מעגל הלקוחות. 
אז חשוב שנהיה מאד מדויקות מספרית, מה אנחנו רוצות להשיג. ואני רוצה להזמין אותך לקבוע לך 

  :ימים הקרובים 30-שלוש מטרות ל
ד, בכמה כסף היית רוצה . כמה כסף עוד מעבר לבסיס שנכנס לך תמימטרה אחת היא נטו מספרית

  להגדיל את ההכנסות שלך החודש? 
אבל היא לא ישירות מספרית. כמו למשל להגדיל את מעגל הלקוחות, או  מטרה אחת היא פיננסית,

לסגור איזה שהוא חוזה. זה משהו שקשור ישירות למציאות הפיננסית שלך, אבל היא לא מספרית. 
ה לכיוון הנכון. אם את רוצה להגדיל את מעגל הלקוחות, או היא איזו שהיא התרחשות. איזו שהיא גדיל

שאת רוצה לסגור עוד כמה פרויקטים, או אולי את רוצה לקדם כל מיני דברים שלא טיפלת בהם עד 
היום. תהיי מדויקת. למשל, "אני רוצה עוד ארבעה לקוחות חדשים החודש". "אני רוצה לסגור את 

  העניין מול מס הכנסה". 
על מטרות פיננסיות שהן קונקרטיות, שאת יכולה להגדיר אותן, שבסופן תוכלי להגיד "זה  תחשבי

  קרה/זה לא קרה". 
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. משהו שקשור אליך ולא קשור לכסף אני רוצה שתחשבי על מטרה שלא קשורה לכסףוהדבר האחרון, 

ולה להיות מטרה ימים הקרובים. זו יכולה להיות מטרה שהיא בריאותית, זו יכ 30-שאת רוצה שיקרה ב
של לאמץ איזה שהוא הרגל חדש שאת כבר כמה זמן לא מצליחה להכניס לחיים שלך. זה יכול להיות 

לפגוש מישהו שאת אוהבת. לנהל איזו שהיא שיחה שחשוב לך לנהל עם מישהו. לבלות יותר זמן עם 
ימים  30-ום ההילדים. מה שזה לא יהיה תוודאי שזו מטרה מדידה וקונקרטית, וכזאת שתוכלי בת

  ? OKלהגיד או "זה קרה", או "זה לא קרה". נמשיך לעבוד על זה. 
  

שוב, אני מזמינה אותך לעצור, לרשום במחברת ולהגיע לקבוצת הפייסבוק לשתף אותנו במטרות 
  שלך. 

  בהצלחה. נתראה מחר. 
  


